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publică   şi   siguranţă  naţională                                                                    
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor comisiei din 9 şi 10 martie 2010 

 
În ziua de 9 martie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 25 de membri. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea art. 4 din 

Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar 
obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat           
(PL x 41/2010). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind reparaţiile morale şi 
materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată 
după 23 august 1944 (PL x 531/2009). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009). 
4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală           

(Pl x 555/2009). 
 
La sedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului Apărării 

Naţionale – domnii Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat şi Lt.-col. Paul Nenciu, 
consilier juridic – din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor – domnii 
Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat, Cornel Ciocoiu, director, Ion Popescu, 
consilier, Dan Zaharia, consilier. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Mihail Vasile- Ozunu 
prezintă proiectul de lege subliniind faptul că se impune introducerea unor 
sancţiuni pentru tinerii care nu se prezintă la comisariat pentru luarea în 
evidenţă. 

Domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică propune un amendament cu 
privire la mărirea cuantumului sancţiunii de la 100-300 lei la 500-1000 lei. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului 
deputat Frunzulică, propunere ce este respinsă cu majoritate de voturi. 

Domnul Costică Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui 
raport de aprobare a proiectului de lege. Propunerea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Uniunii Foştilor Ofiţeri Activi 
Oprimaţi Politic din România face precizări referitoare la situaţia acestei 
categorii de persoane.  
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La art.1 domnul deputat Niculae Mircovici propune înlocuirea sintagmei 
„combatanţi în cele 2 războaie mondiale” cu „fostele cadre militare active din 
rândurile armatei regale române”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune spre aprobare această 
propunere. Supusă votului, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La art. 2 alin. 3 domnul deputat Niculae Mircovici solicită ca avizul MApN 
să fie dat în urma consultării cu UFOAOR. 

Tot la acest articol domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică propune 
micşorarea termenului de răspuns de la 45 de zile la 30 de zile. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot  cele 2 propuneri, 
acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 
 La art. 3 alin. 3 domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică propune 
reformularea textului conform celor propuse de reprezentantul UFOAOR. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune spre aprobare această 
propunere. Supusă votului, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Domnul Costică Canacheu propune celorlalţi membri ai Comisiei 
redactarea unui raport de aprobare a proiectului de lege. Propunerea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, membrii comisiei reiau dezbaterile pe 
articole asupra celor două iniţiative legislative revenindu-se la art. 10 la care 
reprezentantul  Ministerului Administraţiei şi Internelor prezintă o nouă 
formulare a acestui articol, formulare ce a fost stabilită împreună cu ANAF, 
OPC şi aleşii locali. 

Doamna Irinel Cristu, secretar de stat la Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri prezintă punctul de vedere al reprezentanţilor 
patronatelor, stabilit în sedinţa Comitetului Consultativ pentru dezvoltarea 
IMM-urilor, potrivit căruia, aceştia au susţinut ideea că nu este justificată 
înfiinţarea acestui organism de control pe partea comercială. 
 Domnul deputat Costică Canacheu propune amânarea lit. a), b) şi c) ale 
art. 10 pentru reformulare şi aprobarea celorlalte litere aferente acestui articol. 
Supusă votului, propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, se trece la dezbaterea art. 17, domnul deputat Mozes 
Zoltan Palfi propunând un amendament la alin. 1 referitor la înlocuirea 
sintagmei „aflaţi în misiune” cu sintagma „ în timpul serviciului”. 
 Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului 
deputat Palfi, propunere aprobată cu majoritate de voturi de către membrii 
comisiei. 
 Se propune ca alin. 1 şi 2 să fie reformulate într-un singur articol, 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi de către membrii comisiei. 
 La art.18, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
propune amânarea dezbaterilor pe acest articol pentru ca instituţia pe care o 
reprezintă să facă o evaluare privind capacitatea de a pregăti în şcolile de 
subofiţeri, politiştii desemnaţi cu atribuţii pe ordine publică şi poliţie rutieră. 
 Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea 
reprezentantului MAI. Supusă votului, propunerea este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege până la articolul 19 
inclusiv, urmând ca dezbaterile să continue în ziua următoare.  



Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 
declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
În ziua de 10 martie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. Sunt prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 25 de membri. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009). 
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală          

(Pl x 555/2009). 
La sedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor – domnii Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat, 
Cornel Ciocoiu, director, Ion Popescu, consilier, Dan Zaharia, consilier. 

La ambele puncte ale ordinii de zi, s-au reluat dezbaterile pe articole 
asupra celor două iniţiative legislative. 

La art. 20 domnul deputat Bădulescu propune ca literele a) şi b)  să fie 
reformulate într-o singură literă, propunere aprobată cu unanimitate de voturi 
de către membrii comisiei. 

La lit. d) a art.20, domnul deputat Niculae Mircovici propune eliminarea 
cuvântului „prezentei”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului 
deputat Mircovici. Supusă votului, propunerea este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La lit e) domnul deputat Niculae Mircovici propune introducerea 
cuvântului „locale”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului 
deputat Mircovici. Supusă votului, propunerea este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La art. 21 alin. 5 domnul deputat Niculae Mircovici propune eliminarea 
sintagmei „cu vinovăţie”, propunere aprobată cu unanimitate de voturi de 
către membrii comisiei. 
 La art. 25 alin. 1 domnul deputat Niculae Mircovici propune introducerea 
sintagmei „în condiţiile prevăzute de lege”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului 
deputat Mircovici, propunerea ce este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La art. 25 alin. 2 domnul deputat Niculae Mircovici propune reformularea 
lit a). 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului 
deputat Mircovici. Propunere este aprobată cu unanimitate de voturi de către 
membrii comisiei. 

Membrii comisiei încheie dezbaterile proiectul de lege la art. 25, urmând 
ca acestea să continue în cadrul şedinţei următoare.  

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 
declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 
 

Şef Cabinet, Carmen Ştefan 
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